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قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية          

 [  التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]
  

ة ، أو في يزيتم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية و اإلنجليزية. في حال وجود أي اختالف )تباين( أو تعارض بين النسخة العربية و النسخة اإلنجل

 حال عدم وضوح األفكار المعروضة في هذا التقرير يرجى اعتماد النص األصلي المعروض باللغة اإلنجليزية.

، المملكة العربية السعودية  8402جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
 يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إخالء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.

 الت يرات األسبوعية مقابل الدو ر األمريكي
األسواق الر يسية

 األبحا  اإلقتصادية بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 ألمانيا أمريكا اليوا  الين الباوند اليورو خا  برن  خا  تكسا  الذه 

السلع  العمالت السيادية السندات

قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية      

 [  التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]

  مالمح األسواق العالمية 

أعط  البيانات ا قتصادية األخيرة في الو يات المتحدة األمريكية دعمًا لألسوواق خوال   «

مدلاًل بون   8444تداو ت األسبوع. انخفض معد  البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عا  
آلف وظيفة  وربما أكثر  كل شهر. على  844ا قتصاد األمريكي ما يزا  قادرًا على توليد 

النقيض من ذلك فقد ازدادت المخاوف بشن  الحرب التجارية خاصة بعد قويوا  الوو يوات 
 المتحدة بفرض رسو  جمركية على كل من ا تحاد األوربي والمكسيك وكندا.

 

المؤشر الوذي يوقويوا أداء الودو ر األموريوكوي  - DXYانخفض مؤشر الدو ر األمريكي   «

٪ 4.0مقابل العمالت العالمية الر يسية  للمرة األولى منذ ثالثة أسابيع، متراجعًا بنسبوة 
نوقوطوة يوو  الوجوموعوة  60.09نقطة. أغلق المؤشر جلسة تداوله األسبوعية عونود  4.0أو 

نقطة في إغالق األسبوع الماضي. سلك  عموالت  60.89يونيو، مقارنة بو  40الموافق 

األسواق الناشئة اتجاهات متباينة حيث ضعف الوريوا  الوبورازيولوي والوبويوزو الوموكوسويوكوي 
واألرجنتيني. على الجان  اآلخر، أغلق  العمالت الروسية والهندية والوتوركويوة توداو توهوا 

 األسبوعية على ارتفاع أما  الدو ر األمريكي.
 

تباين  مؤشرات أسعار الخا  األمريوكوي  غورب توكوسوا   فوي األسوبووع الومواضوي موع  «

المؤشر الدولي  برن  ، بسب  المخاوف بشن  زيادة معروض النفط الوخوا ، األمور الوذي 

 لألسبوع الثاني على التوالي.  WTIأدى إلى انخفاض مؤشر 

“ 

 ؟“غير الزراعي”روات  القطاع  
هي “ غير الزراعي”روات  القطاع 

مصطلح يستخد  في الو يات 
المتحدة لإلشارة إلى عدد الوظا ف 
في مجمل القطاعات اإلقتصادية 

 باستثناء القطاع الزراعي. 

 

                       ” 
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أ  مخزو  النفط الخا  التجاري قد انوخوفوض بشوكول   EIA أفادت إدارة معلومات الطاقة األمريكية  «

ألًفوا ، لويوصول إجوموالوي  094مليو  برميل  مقارنة مع توقع زيادة بمقدار  2.98غير متوقع بمقدار 

مليو  برميل. على جان  العرض، أضاف  الحفارات في الو يوات الوموتوحودة  020.9المخزو  إلى 
، وفقوا 290حفارتين للنفط في األسبوع إلى األو  من يونيو، وبذلك يصل العدد اإلجمالي إلى 

لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة. انخفض  العقود المستقبلية الووسويوطوة فوي غورب توكوسوا  
دو ًرا لولوبورمويول.  99.20دو ًرا[ للبرميل الواحد إلى  8.42٪ ]أو 2.49  بنسبة 8402 تسليم يوليو 

في حين ارتفع مؤشر عقود النفط العالمية  عقود برن  المستقبلية للعوقوود تسولويوم أغسوطوا 
 29.26دو ر[ للبرميل، حيث أغلق جلسة التداو  األسبوعويوة عونود  4.29٪ ]أو  4.09  بنسبة 8402

 .8402يونيو  0دو ر يو  الجمعة، 
 

انخفض  ارتفع  سندات الخزينة لألسبوع الثاني على التوالي مدفوعًة بالمخواوف مون األجونودة  «

السياسية للحكومة اإليطالية الجديدة، مما أدى إلى تراجع العا د على السندات األمريكية. انخفض 
٪ خوال  األسوبووع 4.66نقوطوة أسوا  أو  8.6سنوات بمقدار  04العا د على السندات السيادية 

 .8402يونيو  0٪ في 8.6424لي لق جلسة التداو  األسبوعية عند 
 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبوع الماضي :

 الواليات المتحدة األمريكية وكندا: 
سجل الناتج المحلي اإلجمالي في الو يات المتحدة في الربع األو  من العا  الجواري نومووًا بوموعود  

 % في تقديرات سابقة للربع نفسه8.2%  نسبة سنوية  مقارنة بنمو بمعد  قدره 8.8ربعي قدره 
ألف وذلك في األسبوع الومونوتوهوي  880تراجعات طلبات إعالة البطالة إلى ما دو  التوقعات مسجلة 

ألف في األسبوع السابق له. هذا وقود سوجول  820في الساد  والعشرين من شهر مايو مقارنة بو 
% خال  شوهور إبوريول. ازداد اإلنوفواق 2.6% خال  شهر مايو من 2.2معد  البطالة تراجعًا طفيفًا إلى 

% خوال  4.9% مقارنة بالقراءة المعدلة بوا رتوفواع إلوى 4.9الشخصي خال  شهر إبريل بمعد  قدره 
% خال  شهر إبريل كوموا هوو موتووقوع 4.2شهر مار . كما سجل الدخل الشخصي نموًا بمعد  قدره 

% خال  شهر مار . سجول اإلنوفواق عولوى الوبونواء نومووًا 4.8مقارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 

% خوال  شوهور 0.2% خال  شهر إبريل مقارنة بتراجع بوموعود  شوهوري قودره 0.2بمعد  شهري قدره 
 92.2خال  شهر مايو مقارنة بوو  92.2الصناعي بما يفوق التوقعات مسجاًل  ISMمار . ارتفع مؤشر 

%  نسبة سونوويوة  وذلوك فوي الوربوع 0.2خال  شهر إبريل. سجل ا قتصاد الكندي نموًا بمعد  قدره 
 % في الربع السابق له.0.2مقارنة بنمو بمعد  قدره  8402األو  من عا  

 
 المملكة المتحدة واليابان:

 8402% وذلك في الربع األو  من عوا  2.0ازداد اإلنفاق الرأسمالي في اليابا  بمعد  سنوي قدره 
  % في الربع السابق له.0.2مقارنة بنمو بمعد  سنوي قدره 

 
 منطقة اليورو:

وفقًا للتقديرات األخيرة لشوهور موايوو كوموا  4.8تم تنكيد مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو عند 
% كمعد  سنوي خال  شهر مايوو موقوارنوة 0.6هو متوقع. سجل  تقديرات مؤشر أسعار المستهلك 

% كموعود  0.8% كمعد  سنوي ومقارنة بالمسجل خال  شهر إبريل عند 0.9بالتوقعات التي سجل  
% كمعد  سنووي خوال  شوهور 8.8سنوي. تسارع تضخم مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا مسجاًل 

% كمعد  سنوي خال  شهر إبريل. سجل ا قتصاد الفرنسي نموًا بموعود  ربوعوي 0.9مايو مقارنة بو 

% فوي الوربوع 4.2وذلك في الربع األو  من العا  الجاري مقارنة بنمو بمعد  ربعوي قودره  4.8قدره 
% فوي 8.8السابق له. أما على أسا  سنوي، فقد حقق الناتج المحلي اإلجمالي نموًا بمعد  قدره 

% فوي الوربوع السوابوق لوه. تسوارع تضوخوم 8.0الربع األو  من العا  الجاري مقارنة بنمو بمعد  قدره 
% كمعد  سونووي خوال  شوهور موايوو موقوارنوة بو 8مؤشر أسعار المستهلك بنكثر من المتوقع مسجاًل 

خوال   044% كمعد  سنوي خال  شهر إبريل. حافظ مؤشر ثقة المستهلك عولوى مسوتوواه عونود 0.9
  . 040شهر مايو، مماثاًل لما سجله خال  شهر إبريل  قراءة معدلة با نخفاض من 
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% كمعد  سنوي وذلك فوي الوربوع 0.0تم تنكيد معد  نمو الناتج المحلي اإلجمالي في إيطاليا عند 
 040.2األو  من العا  الجاري  تقديرات أخيرة  كما هو متوقع. تراجع الموؤشور ا قوتوصوادي مسوجواًل 

  .049.0خال  شهر إبريل  معد  با نخفاض من  049خال  شهر مايو مقارنة بو 
 

 الخليج العربي والشرق األوسط
% 2عمل المصرف المركزي التركي على رفع معد  الفا دة على عمليات الريبو ألسوبووع واحود مون 

% 02% إلوى 6.89% كما رفع من معد  الفا دة على عمليات اإلقراض لليلة واحدة مون 09.9إلى 
وذلك في الثامن والعشرين من شهر مايو. سجل الميزا  التجاري التركي خال  شهر إبريل عجزًا قدره 

مليار دو ر أمريكي وبعد أ  سجل عوجوزًا بوموبولو   9.2-مليار دو ر أمريكي مقارنة بالمتوقع عند  9.96
 مليار دو ر أمريكي في الشهر السابق له. 9.29قدره 



 العمالت األجنبية  اإلغالق األسبوعي 
الجنيه ا سترليني

 قطاع الخزينة بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 الجنيه اإلسترليني مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإلغالق األسبوعي  

 العمالت األجنبية  اإلغالق األسبوعي 
الدو ر األمريكي والين الياباني

 قطاع الخزينة بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 اليورو مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإلغالق األسبوعي 

 الدو ر األمريكي مقابل الين الياباني ، سعر اإلغالق األسبوعي 

 أسواق النفط   اإلغالق األسبوعي 
سعر البرميل بالدو ر األمريكي 

 قطاع الخزينة بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 أسعار العقود اآلجلة لخا  غرب تكسا ، سعر اإلغالق األسبوعي

 أسعار العقود اآلجلة لخا  برن  ، سعر اإلغالق األسبوعي 

 الذه   اإلغالق األسبوعي 
دو ر أمريكي لكل أونصة

 قطاع الخزينة بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 أسعار الذه  ، بالدو ر األمريكي لألونصة سعر اإلغالق األسبوعي

 العا د على السندات السيادية  اإلغالق األسبوعي 
السندات األلمانية واألمريكية
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 سنوات  04العا د على السندات الحكومية األمريكية استحقاق 

 سنوات   04العا د على السندات الحكومية ا لمانية استحقاق 

 العا د على السندات السيادية  اإلغالق األسبوعي 
اإلسبانية واإليطاليةالسندات 
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 سنوات   04العا د على السندات الحكومية اإلسبانية استحقاق 
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الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - MONTH 2.0047 2.1200 2.02 GOLD - SPOT 1,293.40 (0.68%)

  3 - MONTH 2.3178 2.4388 2.34 SILVER - SPOT 16.41 (0.60%)

  6 - MONTH 2.4744 2.6263 2.53 ALUMINUM - LME 3 MTH 2,305.00 1.86%

  12 - MONTH 2.7241 2.8413 2.74 COPPER - LME 3 MTH 6,896.00 0.16%

WTI - NYMEX 65.81 (3.05%)

BRENT - ICE 76.79 0.46%

السعر الفوري الفيمة بالريال التغير األسبوعي المؤشر سعر اإلغالق التغير األسبوعي

GBP / USD 1.3346 5.0048 0.28%   S&P 500 2,735 0.49%

EUR / USD 1.1659 4.3721 0.07%   DOW JONES 24,635 (0.48%)

AUD / USD 0.7569 2.8384 0.28%   NASDAQ 7,554 1.62%

USD / CHF 0.9882 3.7948 (0.28%)   FTSE 100 7,702 (0.37%)

USD / CAD 1.2951 2.8955 (0.17%)   DAX INDEX 12,724 (1.65%)

USD / JPY 109.5400 0.0342 0.12%   CAC INDEX 5,466 (1.39%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   NIKKEI 225 22,171 (1.24%)

USD / SAR 3.7502 1.0000 0.00%   TASI  INDEX 8,161 1.53%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 04 / 06 10:00 TU مؤشر أسعار المستهلك May 12.15% 10.85% 94

Mon 04 / 06 17:00 US طلبيات المصانع Apr -0.50% 1.60% 86

Mon 04 / 06 17:00 US طلبا السلع المعمرة Apr F -- -1.70% 93

Thu 07 / 06 09:00 GE طلبيات المصانع Apr 0.80% -0.90% 92

Thu 07 / 06 12:00 EC الناتج المحلي اإلجمالي / التغير السنوي/ 1Q F 2.50% 2.50% 91

Thu 07 / 06 12:00 EC الناتج المحلي اإلجمالي / التغير الفصلي/ 1Q F 0.40% 0.40% 93

Thu 07 / 06 14:00 TU معدل الريبو - ألسبوع واحد 7-Jun 16.75% 16.50% 97

Thu 07 / 06 14:00 TU عر اإلقراض لليلة واحدة 7-Jun 18.75% 18.00% 85

Fri 08 / 06 02:50 JN معامل إنكماش الناتج المحلي اإلجمالي 1Q F 0.50% 0.50% 88

Fri 08 / 06 02:50 JN الناتج المحلي اإلجمالي / المعدل سنويًا/ 1Q F -0.50% -0.60% 94

Fri 08 / 06 02:50 JN الناتج المحلي اإلجمالي / التغير الفصلي/ 1Q F -0.20% -0.20% 97

Fri 08 / 06 02:50 JN ميزان الحساب الجاري Apr ¥2147.8b ¥3122.3b 96

Fri 08 / 06 09:45 FR اإلنتاج الصناعي Apr 0.30% -0.40% 92

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح محلل  المحللين  األبحا  المسؤو  عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إليه والمتضمنة في هذا التقوريور توعوبور عون 
وجهة نظره وحده في المسا ل التي تم التطرق إليها. إ  تعويضات المؤلف لم و  ولن ترتبط أو تتنثر بشكل مباشر أو غويور موبواشور 

بتوصيات محددة أو وجهات نظر معينة يتضمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر المؤلف   تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بنك البالد وهي 
 عرضة للت يير في أي وق  دو  سابق إنذار.

 إفصاحات إضافية

،   8402/  يونيو /   48. يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى    8402/  يونيو  /   40يرجع تاريخ التقرير  إلى  
 إ  في حا  تم التطرق إلى غير ذلك في التقرير.

 إخالء المسؤولية:

أعد هذا التقرير ألغراض المعلومات فقط.   ينب ي أ  يفسر على أنه عرض للبيع أو للشراء  أو لالشتراك في أي استثوموار. عولوى 
الرغم من أنه تم الحصو  على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بننها موثوقة وذات مصداقية عالية ، فإ  
بنك البالد   يضمن اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمو  بها في المملكة العربية السعودية لن يكو  بنوك الوبوالد 

أو أي من فروعه أو شركاته الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لديه مسئو  أو يتحمل أي مسؤولية من أي نوع  كا  عون أيوة 
 خسارة أو ضرر ناجم عن  استخدا  المعلومات الواردة في هذا التقرير. 

 

في حال اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية عن ذلك الموجود باللغة اإلنكليزية يرجى اعتماد النص األصلللي ) اللللغلة 
 اإلنكليزية( 

 ت م   إ ع د ا د   ا ل ت ق ر يلر   ا إل قلتلصلا د ي   ا أل سلبلو علي   و تلحلر يلر     م ن   قلب     : 

  

 عبد الكريم إبراهيم القادري 

 مدير الدراسات اإلقتصادية 

aialkadri@Bankalbilad.com 

+699 00 026 2862    +699 90 802 2999 

 ق ا ة م ة   ا ت صلا ال ت   ا للخلز يلنلة   

 

 العمالت األجنبية

+699 00 026 2828 

+699 00 026 2222 Ext. 6080 

Fxdesk@bankalbilad.com  

 

 أسواق النقد

+699 00 026 2629 

+699 00 026 2222 Ext. 6082 

MMDesk@bankalbilad.com  

  

 المبيعات واألوراق النقدية

+699 00 026 2224 

SalesDesk@bankalbilad.com  
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